Прес – випуски:
Заробітна плата штатних працівників та стан її виплати у вересні 2017
року
Головне управління статистики інформує. Середній розмір номінальної
заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій та їхніх
відокремлених підрозділів із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб у
вересні 2017р. становив 6214 грн, що у 1,9 раза більше від законодавчо
встановленого розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн). За розміром
номінальної заробітної плати штатних працівників область посіла 13 місце
серед регіонів України.
Найвищий рівень заробітної плати у вересні 2017р. спостерігався на
виробництві гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної
продукції, в добувній промисловості та розробленні кар’єрів, на виробництві
хімічних речовин і хімічної продукції, де заробітки працівників перевищили
середній показник по області в 1,6–1,7 раза.Найнижчий розмір заробітної плати
зафіксовано у поштовій та кур’єрській діяльності (48,9% від середнього
показника по області).
Заробітна плата у вересні 2017р. порівняно з вереснем минулого року
збільшилась на 37,3%. Індекс реальної заробітної плати у вересні 2017р. по
відношенню до вересня 2016р. становив 119,6%.
Заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам
підприємств,
установ,
організацій області
на
1жовтня
2017р. становила 24,1 млн.грн, що складає 2% фонду оплати праці,
нарахованого за вересень 2017р., та 1% суми заборгованості по державі.
Упродовж вересня 2017р. заборгованість збільшилась на 7,2 млн.грн, або на
42,4%.
У структурі загальної суми заборгованості 55% припадає на економічно
активні підприємства, 44,5% – на підприємства, щодо яких реалізовуються
процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом, 0,5% – на економічно неактивні.
Із загальної суми боргу 10,4 млн.грн утворено за рахунок коштів місцевих
бюджетів.
Основна частина суми боргу із виплати заробітної плати
припадає на промисловість (53,9% від загальної суми заборгованості) та сферу
охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (43,2%).
Довідки за телефоном: (0342) 79-20-09
Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-OPLATA_PRACI.htm
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Основні структурні показники діяльності
суб'єктів господарювання області
Головне управління статистики інформує. У 2016 році в області
нараховувалось 50,6 тис. суб’єктів господарювання, у тому числі підприємств
(без бюджетних установ) – 6,9 тис. (2,2% від загальної кількості по державі) та
фізичних осіб-підприємців – 43,7 тис. (2,8%). У розрахунку на 10 тисяч осіб
наявного
населення
області
припадає 367 суб’єктів
господарювання проти 401 у 2015 році. Частка підприємств у загальній
кількості суб’єктів господарювання за 2016 рік зменшилась на 0,7 в.п. і склала
13,6%. За кількістю підприємств серед регіонів наша область посіла 15 місце.
В економіці області у 2016 році було зайнято 164,7 тис. працівників, що у
порівнянні з попереднім роком на 6,3 тис.осіб або на 4% більше. Кількість
найманих працівників збільшилась на 10,2% і склала 118,7 тис. осіб, що
відбулося за рахунок збільшення чисельності працівників як на підприємствах,
так і у фізичних осіб-підприємців.
Суб’єктами
господарювання області у
2016
році реалізовано
продукції (товарів, послуг) на 80,5 млрд.грн. (без ПДВ), що на 24,5% більше, ніж
у попередньому році, при цьому на підприємства припало 84%
загальнообласного обсягу реалізації продукції (товарів, послуг). Суб’єктами
великого підприємництва забезпечено 16,8% загального обсягу реалізації
продукції (товарів, послуг), середнього – 44,9%, малого підприємництва –
38,3%.
Довідки за телефоном: (0342) 79-20-13
Більше інформаціїі: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-DIJALN_PIDPR.htm
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Роздрібна торгівля області у січні–вересні 2017 року
Головне управління статистики інформує. Через роздрібну торгову
мережу підприємств (юридичних осіб) та фізичних осіб–підприємців області,
основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–
вересні 2017 року населенню реалізовано товарів на 13,7 млрд.грн. Індекс
обсягу обороту роздрібної торгівлі у порівнянних цінах досічня–вересня
попереднього року (враховуючи індекс споживчих цін) становив 104,6% (в
Україні – 108,8%).
У розрахунку на одну особу населення у січні–вересні поточного року у
середньому за місяць реалізовано товарів у роздріб на 1100 грн. Через торгову
мережу підприємств (юридичних осіб) продано товарів на 8,1 млрд.грн, що у
порівнянних цінах на 3,2% більше обсягу січня–вересня попереднього року.
Надходження продукції тваринництва на переробні підприємства області
у січні–вересні 2017 року
У січні–вересні 2017р. на переробні підприємства області надійшло 15,3
тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 4,9% менше, ніж у
відповідному періоді 2016р., та 27,1 тис.т молока сирого всіх видів (на 25,3%
більше). У загальній масі надходження сільськогосподарських тварин на
переробку на свині припадає 43,9%, птицю – 33%, велику рогату худобу – 23%,
вівці – 0,1%.
Обсяги закупівлі сільськогосподарських тварин (у живій масі)
переробними підприємствами порівняно з січнем–вереснем 2016р. збільшились
на 2,1% і склали 10,1 тис.т (65,9% загального надходження), молока сирого – на
29,6% (25,9 тис.т, 95,4%). Частка підприємств у масі закуплених
сільськогосподарських тварин переробними підприємствами у січні–вересні
2017р. становила 94,5%.
Середні ціни, за якими переробні підприємства закуповували
сільськогосподарських тварин, у січні–вересні 2017р. становили 30087,6 грн за
т, молоко – 5304,8 грн за т проти 23314,5 грн та 3921,1 грн відповідно у січні–
вересні 2016р.
Переробними підприємствами у січні–вересні 2017р. використано для
переробки 3,6 тис.т власно вирощених тварин (у січні–вересні 2016р. – 6,2 тис.т)
та 1,2 тис.т власно виробленого молока (1,7 тис.т).
Крім того, на давальницьких засадах прийнято для переробки 1,6 тис.т
сільськогосподарських тварин (у живій масі).
Довідки за телефоном: (0342) 79-20-08
Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-SG.htm
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Використання палива підприємствами та організаціями області
у вересні 2017 року
Головне
управління
статистики
інформує.
У
вересні
2017р. підприємствами і організаціями області використано70,8 млн.м3 газу
природного, 466,7 тис.т вугілля кам’яного, 7 тис.т палива дизельного, 4,5
тис.т мазутів топкових важких, 1 тис.т бензину моторного, по 0,1 тис.т нафти
сирої, включаючи газовий конденсат, та пропану і бутану скраплених.
У порівнянні з вереснем 2016р. збільшилося споживання вугілля кам’яного
(на 48,7%), нафти сирої, включаючи газовий конденсат (на 41,8%),
газу природного (на 35,9%), палива дизельного (на 10,6%). Водночас,
споживання бензину моторного зменшилося на 4,5%.
Через мережу АЗС за вересень 2017р. населенню реалізовано 4 тис.т палива
дизельного, що на 7,8% менше, ніж за вересень 2016р., 4,1 тис.т бензину
моторного (на 0,4% більше) та 1,4 тис.т пропану і бутану скраплених (на 10,9%
більше).
Станом на 1 жовтня 2017р. у споживачів та постачальників області запаси
вугілля кам’яного становили 201,6 тис.т, нафти сирої, включаючи газовий
конденсат, – 31,4 тис.т, мазутів топкових важких – 3,3 тис.т, палива дизельного
– 4,4 тис.т, бензину моторного – 0,4 тис.т. У порівнянні з показниками на
відповідну дату минулого року запаси нафти сирої,включаючи газовий
конденсат, збільшилися у 1,9 раза. Водночас, запаси мазутів топкових важких
зменшилися у 2,3 раза, бензину моторного – у 2,2 раза, палива дизельного – на
18,7%, вугілля кам’яного – на 0,5%.
Довідки за телефоном: (0342) 79-20-13
Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-ENERGET.htm
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Про промислове виробництво
в Івано-Франківській області у січні–вересні 2017 року
Головне управління статистики інформує. У промисловості області у
січні–вересні 2017р. індекс промислової продукції склав 110,8% (в Україні –
99,7%), що відповідає 2 місцю серед регіонів держави. У вересні порівняно з
серпнем п.р. промислове виробництво в області зросло на 7,6%, з вереснем
2016р. – на 26%.
У добувній промисловості і розробленні кар’єрів за підсумками січня–
вересня 2017р. одержано приріст промислової продукції на 13,9%, у т.ч. у
добуванні сирої нафти та природного газу – на 13,9%, інших корисних копалин
та в розробленні кар’єрів – на 14,3%.
Підприємствами переробної промисловості рівень січня–вересня 2016р.
перевищено на 8,6%. Приріст продукції спостерігався у виробництві хімічних
речовин і хімічної продукції і склав 324,7%, металургійному виробництві,
виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – 47%,
у машинобудуванні – 15,6%, виробництві гумових і пластмасових виробів,
іншої неметалевої мінеральної продукції – 6,3%. Разом з тим, скорочення
випуску
продукції
проти
січня–вересня
попереднього
року
спостерігалось у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та
поліграфічній діяльності (на 1,1%), текстильному виробництві, виробництві
одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 7,7%), виробництві
харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (на 23%).
На підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря індекс промислової продукції проти січня–вересня
2016р. склав 110,3%. Електроенергії вироблено 6953,9 млн.кВт·год, що на 10,4%
більше, ніж у січні–вересні попереднього року.

Довідки за телефоном: (0342)79-20-08
Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-PROM.htm
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Обсяг реалізованої промислової продукції підприємствами області у січні–
серпні 2017 року
Головне управління статистики інформує. Підприємствами області у січні–
серпні 2017р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 27,1
млрд.грн, у т.ч. за межі країни – на 4 млрд.грн (у січні–серпні 2016р. – на 21,1
млрд.грн та 4 млрд.грн відповідно).
У загальному обсязі реалізації 46,3% становила продукція переробної
промисловості, 45,4% – підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря, 7,5% – добувної промисловості і розроблення
кар’єрів, 0,8% – водопостачання, каналізації, поводження з відходами.
Понад 54% обсягу продукції переробної промисловості реалізовано
підприємствами з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та
поліграфічної діяльності, гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої
мінеральної продукції.
Питома вага області у загальнодержавному обсязі реалізованої
промислової продукції склала 2%, що відповідає 13 місцю серед регіонів
України. Внесок підприємств області з виготовлення виробів з деревини,
виробництва паперу та поліграфічної діяльності у загальнодержавний обсяг
реалізованої промислової продукції даного виду діяльності склав
7,5%, виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої
мінеральної продукції та хімічних речовин і хімічної продукції – по 5,1%,
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 4,6%,
добування сирої нафти та природного газу – 2,8%, текстильного виробництва,
виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 2,2%.
В обсязі реалізованої продукції за основними промисловими групами
53,5% займала енергія, 34,5% – товари проміжного споживання, 9,1% –
споживчі товари короткострокового та тривалого використання, 2,9% –
інвестиційні товари.
Довідки за телефоном: (0342) 79-20-08
Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-PROM.htm
© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2017
При використанні інформації, посилання на Головне управління статистики в
Івано-Франківській областіОБОВ’ЯЗКОВЕ.

До Дня працівників харчової промисловості

Головне управління статистики інформує. Підприємствами харчової
промисловості області у 2016р. реалізовано продукції на 2,8 млрд.грн або 7,6%
загального обсягу реалізації промисловості області. У виробництві харчових
продуктів та напоїв зайнято 4,5 тис. осіб або понад 10% кількості працюючих у
промисловості.
Харчова
промисловість
ІваноФранківщини відзначається виробництвом різноманітної продукції, серед яких –
молочні та м’ясні продукти, хліб та хлібобулочні вироби, борошняні та цукрові
кондитерські вироби, борошно, крупи, фруктові та овочеві соки, алкогольні та
безалкогольні напої тощо.
Найбільшими виробниками продуктів харчування та напоїв в області
виступають акціонерні товариства «Івано-Франківський м’ясокомбінат» та
«Городенківський сирзавод», товариства з додатковою відповідальністю «ІваноФранківський міськмолокозавод» та «Івано-Франківський хлібокомбінат»,
«Полонина», товариства з обмеженою відповідальністю «Карпатська горілчана
компанія», «Імперово-Фудз», «Калуський комбінат хлібопродуктів», «Лео Сіті
Інвест», дочірне підприємство «М’ясопереробний комплекс «Росана» ТОВ
«Росан-Агро».
Серед видів продукції, що вироблялися підприємствами галузі у січні–
серпні 2017р., спостерігалося зростання виробництва м’яса свиней
замороженого (у 5,3 раза порівняно з січнем–серпнем 2016р.), соків фруктових
та овочевих (в 1,8 раза), виробів здобних (на 23,4%), м’яса свиней свіжого чи
охолодженого (на 0,8%). Позитивна тенденція склалася у виробництві молочних
продуктів: приріст промислової продукції у 2016р. проти попереднього року
склав 9,6% (у січні–серпні п.р. – 56,5%). З початку року збільшився випуск
масла вершкового (у 2,8 раза), сиру свіжого неферментованого (на 40,7%),
йогурту та інших ферментованих чи сквашених молока та вершків (на 5,2%).
У підприємства харчової промисловості за 2016р. було інвестовано 993,9
млн.грн або 36,1% обсягу капітальних інвестицій, спрямованих у розвиток
промисловості області; обсяг прямих іноземних інвестицій на кінець 2016р.
склав 313,6 млн.дол. США (52% обсягу прямих іноземних інвестицій у
промисловість).
Для потреб галузі упродовж І півріччя 2017р. в експлуатацію прийнято
потужності з переробки м’яса на 5 т, з виробництва хлібобулочних виробів – на
200 т, кормів готових для тварин – на 2,4 тис.т.
Продукція українських виробників харчових продуктів на 92% заповнює
споживчий ринок області, зокрема, понад 95% м'яса та м'ясопродуктів, молока
та молочних продуктів, масла вершкового, маргарину, яєць, олії рослинної,
круп, цукру, кондитерських виробів, солі, борошна, хлібобулочних виробів,
картоплі, напоїв безалкогольних, соків, води мінеральної – вітчизняного
виробництва.
За 2016р. обсяг експорту готових харчових продуктів склав 3,3 млн.дол.
США, за січень–липень 2017р. – 3,1 млн.дол. США. Підприємства області за
межі країни поставляли овочеві і фруктові консерви, борошняні і кондитерські
вироби, харчові продукти із вмістом какао, м’ясо та їстівні продукти.

Довідково. День працівників харчової промисловості встановлений Указом
Президента України №714/95 від 8 серпня 1995 та щорічно відзначається
у третю неділю жовтня.
Довідки за телефоном: (0342) 79-20-08
Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-PROM.htm
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Про виконання будівельних робіт підприємствами
Івано-Франківської області у січні–вересні 2017 року
Головне управління статистики інформує. У січні–вересні 2017р.
підприємствами
області
виконано
будівельних
робіт
на
суму 1125,3 млн.грн, або 1,8% загальнодержавного обсягу будівництва. Індекс
будівельної продукції порівняно з січнем–вереснем 2016р. становив 120%.
Серед регіонів України за обсягом виконаних будівельних робіт ІваноФранківщина посіла 13 місце, індексом будівельної продукції – 12 місце.
Зведення будівель збільшилося на 8,8%, у т.ч. нежитлових – на
15,4%. Водночас
будівництво
житлових
споруд
скоротилося
на
0,5%. Інженерних споруд зведено на 37,4% більше, ніж у січні–вересні
торік. Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали
68,9% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і
поточний ремонти – 22% та 9,1% відповідно.

Довідки за телефоном: (0342) 79-20-13
Більше інформаціїі: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-BUD.htm
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До Дня автомобіліста та дорожника
Автомобільним транспортом області виконується 61% усіх вантажних та
79% пасажирських перевезень на комерційній основі. За 9 місяців поточного
року автотранспортом підприємств та фізичних осіб-підприємців замовникам
доставлено 6,5 млн.т вантажів, що на 42,8% більше, ніж за аналогічний період
торік. Обсяг вантажообороту автомобільного транспорту області за січень–
вересень 2017р. становив 892,8 млн.ткм або 89,1% обсягу відповідного періоду
2016р. Пасажирським автотранспортом (з урахуванням транспорту фізичних
осіб-підприємців) за цей період скористалось понад 46 млн. пасажирів, що на
20% більше обсягів січня–вересня 2016р., пасажирооборот склав 862,5 млн.
пас.км або на 2,4% більше.
Довжина автомобільних доріг загального користування області на кінець
2016 року становила 4,1 тис.км, усі вони – з твердим покриттям. На 1000
км2 території припадає 296 км автодоріг з твердим покриттям (в середньому по
Україні – 283 км). За щільністю автомобільних доріг область посідає 12 місце
серед регіонів держави. Найбільш наближеними до європейських стандартів є
автомобільні дороги загальнодержавного значення I та II категорій, частка яких
становить 11,3% від загальної протяжності доріг в області (в Україні – 9,1%).
За даними Служби автомобільних доріг в області, протягом 9 місяців
поточного року у будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання
автомобільних доріг загального користування було направлено коштів на
суму 534,2 млн.грн, з них 440,8 млн.грн з державного та 93,4 млн.грн - з
місцевого бюджетів.
Довідково: День
автомобіліста
і
дорожника з
Україні відзначається щорічно в останню неділю жовтня.

1993

року в

Щиро вітаємо працівників сфери автомобільного транспорту зі святом!
Бажаємо щастя, добробуту, нових трудових здобутків і зеленої вулиці на
життєвих та автомобільних дорогах!
Довідки за телефоном: (0342) 79-20-06
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Зовнішня торгівля області товарами у січні–серпні 2017 року
Головне управління статистики інформує. Обсяги експорту товарів
суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–серпні 2017р.
становили 366,6 млн.дол. США, імпорту – 354,5 млн.дол. США. Проти січня–
серпня 2016р. обсяги експорту збільшилися на 7,7%, імпорту – на 35,9%.
Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 12,1 млн.дол. США,
коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,03.
Cеред регіонів України за обсягами експорту товарів область посіла 17
місце, імпорту – 13 місце.
Партнерами області у зовнішній торгівлі товарами були нерезиденти з 98
країн світу.
Найбільші експортні поставки здійснювалися до Румунії, Польщі,
Туреччини, Чехії, Російської Федерації, Нідерландів, Німеччини, Італії, Іспанії,
Білорусі.
Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив
241,9 млн.дол. США або 66% від загальнообласного обсягу та збільшився у
порівнянні до січня–серпня 2016р. на 14,4%.
У товарній структурі експорту області провідну позицію займали
механічні та електричні машини, продукти рослинного походження, деревина та
вироби з деревини.
В обсягах імпорту вагомими були надходження з Німеччини, Російської
Федерації, Польщі, Румунії, Китаю, Італії, Чехії, Угорщини.
Імпорт товарів з країн ЄС становив 241,6 млн.дол. США або 68,2%
від загальнообласного обсягу імпорту, що на 23,5% більше, ніж за січень–
серпень 2016р.
Серед імпортних надходжень найбільшу питому вагу займали обсяги
механічних та електричних машин, полімерних матеріалів, пластмас та виробів
з них, мінеральних продуктів, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей
промисловості. Значними були і обсяги імпорту маси з деревини або інших
волокнистих целюлозних матеріалів, текстильних матеріалів та текстильних
виробів, недорогоцінних металів та виробів з них і засобів наземного
транспорту, крім залізничного.
Довідки за телефоном: (0342) 53-35-17
Більше інформаціїі: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-ZEZ.htm
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Індекси споживчих цін у вересні 2017 року
Головне управління статистики в Івано-Франківській області повідомляє. За
даними Державної служби статистики, ціни на споживчому ринку у вересні
2017р. порівняно з попереднім місяцем в Україні зросли на 2,0%, з початку року
– на 10,2% (без урахування тимчасово окупованої території Автономної
Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення АТО), в області –
на 1,7% та 10,2% відповідно.
Приріст споживчих цін у вересні п.р. зафіксовано в усіх регіонах країни: від
1,3–2,0% у Чернівецькій, Львівській, Донецькій, Запорізькій, ІваноФранківській,
Луганській,
Тернопільській,
Одеській,
Черкаській,
Кіровоградській, Вінницькій, Дніпропетровській областях до 2,1–2,8% у
Закарпатській,
Полтавській,
Сумській,
Харківській,
Хмельницькій,
Житомирській, Миколаївській, Волинській, Київській, м.Києві, Чернігівській,
Рівненській та Херсонській областях.
На споживчому ринку області у вересні п.р. ціни на продукти харчування та
безалкогольні напої зросли на 1,6%. Найбільше (на 30,4%) подорожчали яйця.
На 7,7–0,8% підвищилися ціни на сало, м’ясо та м’ясопродукти, масло, молоко
та молокопродукти, рис, макаронні вироби. Водночас на 4,3–0,5% подешевшали
овочі, маргарин, риба та продукти з риби, цукор, продукти переробки зернових,
соняшникова олія.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 3,3%, у т.ч. на
алкогольні напої на 3,7%, на тютюнові вироби – на 2,9%.
Одяг і взуття подорожчали на 8,2%, зокрема, взуття – на 8,6%, одяг – на
8,0%.
Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види
палива на 0,6% відбулося за рахунок підвищення тарифів з утримання будинків
та прибудинкових територій на 4,0%.
Підвищення цін на транспорт у цілому на 1,1% в основному спричинено
подорожчанням палива та мастил на 1,9%.
Послуги освіти подорожчали на 9,8%, зокрема, середньої – на 54,3%, вищої
– на 8,3%.
Довідки за телефоном: (0342) 53-39-01
Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-CINY_TAR.HTM
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Інноваційна діяльність промислових підприємств
області у 2016 році
Головне управління статистики інформує. У 2016р. інноваційною
діяльністю в промисловості області займалося 27 підприємств, або 21,1%
обстежених промислових підприємств (в середньому по Україні – 18,9%).
На інновації підприємства витратили 80,5 млн.грн, у т.ч. на придбання
машин, обладнання та програмного забезпечення – 63,5 млн.грн (78,9%
загального обсягу інноваційних витрат), на внутрішні та зовнішні науководослідні розробки – 4,7 млн.грн (5,8%), на придбання існуючих знань від інших
підприємств або організацій – 0,7 млн.грн (0,8%), на іншу інноваційну
діяльність (проектування, навчання, маркетинг та іншу відповідну діяльність) –
11,6 млн.грн (14,5%).
Основним джерелом фінансування інноваційних витрат залишаються
власні кошти підприємств – 77,5 млн.грн або 96,3% загальної суми витрат на
інновації. За рахунок кредитів профінансовано 6 млн.грн (3,7%).
Протягом року 70,4% інноваційно активних промислових підприємств
впроваджували інновації. Для підвищення технічного та технологічного рівня
виробництва на підприємствах області було впроваджено 17 нових
технологічних процесів, 35,3% з яких забезпечили економне використання
матеріальних та енергетичних ресурсів. За 2016р. освоєно виробництво 109
найменувань інноваційної продукції (14 – нових для ринку, 95 – нових для
підприємства), у т.ч. 7 видів машин, устатковання, приладів, апаратів.
У 2016р. 56% підприємств, які здійснювали інноваційну діяльність,
реалізували інноваційну продукцію, яка була новою виключно для
підприємства, кожне п’яте підприємство реалізовувало продукцію, що була
новою для ринку.
Довідки за телефоном: (0342) 79-20-08
Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-NAUKA.htm
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До Всесвітнього дня пошти
Головне управління статистики інформує. Доставлення поштової продукції,
яка надходить мешканцям та підприємствам, установам, організаціям області,
забезпечують 2,5 тисячі штатних працівників підприємств поштового зв’язку та
кур’єрської діяльності, переважна більшість з яких (88,8%) – жінки.
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника поштового
зв’язку у липні 2017 року становила 3009 грн, що майже на третину більше, ніж
у липні попереднього року.
У 2016 році доходи від реалізації послуг поштового зв’язку та кур’єрської
діяльності склали 85,9 млн. грн і зросли у порівнянні з попереднім роком на
4,8%. Упродовж січня–червня поточного року населенню та підприємствам
області надано поштових та кур’єрських послуг на суму 21 млн.грн. Із
загального обсягу доходів від послуг поштового та кур’єрського зв’язку 67,2%
склали доходи від послуг, наданих населенню, 32,8% – підприємствам та
організаціям.
Продовжують користуватися попитом у споживачів універсальні поштові
послуги: пересилання листів, карток, бандеролей, посилок, оформлення і
доставка періодичних видань, відправлення поштових переказів тощо.
Упродовж шести місяців поточного року за допомогою засобів поштового
зв’язку області відправлено 1,5 млн. листів, карток, бандеролей, 202,9 тис.
посилок, доставлено 6,6 млн. газет та журналів, здійснено 1,3 млн. поштових
переказів та пенсійних виплат. У міжнародному сполученні відправлено понад
231 тис. листів, карток, бандеролей та 4,6 тис. посилок.
Довідково: Всесвітній день пошти відзначають щорічно 9 жовтня. Це одне зі
свят, які були засновані з ініціативи ООН, рішення про його заснування
прийняте на конгресі Всесвітнього поштового союзу у 1969 році.
Щиро вітаємо працівників сфери поштового зв’язку з професійним
святом! Зичимо доброго настрою, міцного здоров’я, нових професійних
досягнень!
Довідки за телефоном: (0342) 53-35-17
Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-INF_SUSPILSTVO.htm
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Кількість та структура суб’єктів економіки області
на 1 жовтня 2017 року
Головне управління статистики інформує. Станом на 1 жовтня 2017р. в
Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України
(ЄДРПОУ) по Івано-Франківській області
налічувалось 26468 юридичних осіб та 1454 суб’єктиекономіки без статусу
юридичної особи.
В середньому по області на тисячу осіб наявного населення
припадає 19 юридичних осіб. Середнє значення по області цей показник
перевищує у містах Івано-Франківську (44 юридичні особи), Коломиї (29),
Калуші (21) та Рогатинському районі (25).
Найпоширенішими організаційними формами суб’єктів економіки області
серед юридичних осіб були товариства з обмеженою відповідальністю – 7822
(29,6% від загальної кількості юридичних осіб), приватні підприємства – 4597
(17,4%), органи влади, організації (установи, заклади) – 3360 (12,7%),
громадські організації – 2550 (9,6%), профспілки, об’єднання профспілок – 1627
(6,2%), релігійні організації – 1213 (4,6%), об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку – 778 (2,9%) та фермерські господарства – 648
(2,5%).
У порівнянні з аналогічною датою минулого року кількість юридичних
осіб зросла на 1353 одиниці (на 5,4%), у тому числі кількість профспілок,
об'єднань профспілок – у 1,6 раза, об’єднань співвласників багатоквартирного
будинку – на 25,1%, товариств з обмеженою відповідальністю – на 8,7%,
громадських організацій – на 5,9%.

Довідки за телефоном: (0342) 79-20-91
Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX/RE0.HTM
© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2017
При використанні інформації, посилання на Головне управління статистики в
Івано-Франківській областіОБОВ’ЯЗКОВЕ.

СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЗА СІЧЕНЬ–СЕРПЕНЬ 2017 РОКУ
(за даними Головного управління статистики в Івано-Франківській області)
Короткий огляд

Населення
Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 серпня 2017р.
становила 1378,4 тис. осіб, з них 605,1 тис. проживали у міських поселеннях,
773,3 тис. – у сільській місцевості. Упродовж січня–липня 2017р. кількість
жителів зменшилась на 1513 осіб.
Кількість живонароджених у січні–липні 2017р. становила 7810 осіб,
померлих – 10284 особи.
Зайнятість та безробіття

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ,
організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у серпні
2017р. становила 190,1 тис. осіб, що на 0,9 тис. осіб менше порівняно з липнем
2017р.
За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих
безробітних на кінець серпня 2017р. становила 10,2 тис. осіб, з них допомогу по
безробіттю отримували 86,3%. Жінки становили 54,5% загальної кількості
безробітних.
Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець серпня
2017р. становив 1,2% населення працездатного віку, у тому числі у міських
поселеннях – 1,1%, у сільській місцевості – 1,3%.
Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по
безробіттю у серпні 2017р., склала 9,5 тис. осіб. Середній розмір допомоги по
безробіттю становив 1819 грн, або 56,8% законодавчо визначеного розміру
мінімальної заробітної плати (3200 грн).
Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених
роботодавцями до державної служби зайнятості, у серпні 2017р. порівняно з
липнем збільшилась у 1,5 раза і на кінець місяця становила 1960 одиниць.
Навантаження зареєстрованих безробітних в цілому по області упродовж
серпня 2017р. зменшилось на 3 особи і на кінець місяця становило 5 осіб
на одне вільне робоче місце.
Доходи населення

У січні–серпні 2017р. розмір середньомісячної номінальної заробітної
плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю
найманих працівників 10 і більше осіб) становив 5900 грн, що на 46,1% більше,

ніж у відповідному періоді 2016р.; у серпні 2017р. – 6282 грн, що менше на
0,2%, ніж у липні 2017р., та більше на 46,6%, ніж у серпні 2016р. Індекс
реальної заробітної плати у серпні 2017р. порівняно з липнем 2017р. становив
100,1%, відносно серпня 2016р. – 127,2%.
Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по
економіці області (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні
підприємства) на 1 вересня 2017р. склала 16,9 млн.грн, або 1,4% фонду оплати
праці, нарахованого за серпень 2017р. Упродовж серпня 2017р. сума
заборгованості збільшилась на 34,9%, або на 4,4 млн.грн.
На підприємства-банкрути припадає 62,2% загальної суми боргу, на
економічно активні підприємства – 37,1%, на економічно неактивні
підприємства – 0,7%.
Основна частина суми боргу із виплати заробітної плати припадає на
промисловість (68,7% від загальної суми боргу) та сферу охорони здоров’я та
надання соціальної допомоги (27,1%).
Соціальний захист

У січні–серпні 2017р. призначено субсидії для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг 272,4 тис. домогосподарств на суму 164
млн.грн, з них у міських поселеннях – 126,1 тис. на суму 67 млн.грн, у сільській
місцевості – 146,3 тис. на суму 97 млн.грн відповідно.
Крім того, 18,6 тис. домогосподарств призначено субсидії готівкою на
відшкодування витрат для придбання скрапленого газу та пічного побутового
палива на суму 48,8 млн.грн, з них для домогосподарств сільської місцевості –
18,3 тис. та 47,9 млн.грн відповідно.
Cередній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг у розрахунку на одне домогосподарство у
серпні 2017р. склав 136 грн (у липні 2017р. – 113,3 грн); на відшкодування
витрат для придбання скрапленого газу та пічного побутового палива – 2523,1
грн (у липні 2017р. – 2705,4 грн).
Роздрібна торгівля
Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного
товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців),
основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–
серпні 2017р. становив 12 млрд.грн, що у порівнянних цінах на 5,2% більше
від обсягу січня–серпня 2016р.
Оборот роздрібної торгівлі у серпні п.р. порівняно з серпнем
2016р. збільшився на 6,6%.

Сільське господарство

Індекс сільськогосподарської продукції у січні–серпні 2017р. порівняно з
відповідним періодом 2016р. становив 102,4%, у т.ч. у сільськогосподарських
підприємствах – 106,5%, у господарствах населення – 100,7%.
Станом на 1 вересня 2017р. всіма категоріями господарств області
культур зернових і зернобобових (включаючи кукурудзу) зібрано 469,3 тис.т (у
початково оприбуткованій вазі), що на 1,7% менше, ніж на відповідну дату
торік. У середньому
з 1 га обмолоченої площі одержано по 48,7 ц зерна
або на 2,8 ц більше, ніж на 1 вересня 2016р.
За січень–серпень 2017р. реалізовано на забій 69,5 тис.т худоби та птиці,
що на 3,5% менше порівняно з січнем–серпнем 2016р., вироблено 310 тис.т
молока (на 0,6% менше) та 260,1 млн.шт яєць (на 16,8% менше).
За розрахунками, на 1 вересня 2017р. поголів’я великої рогатої
худоби склало 172,7 тис. голів (на 2,4% менше, ніж на 1 вересня 2016р.), у
т.ч.
корів
–
98,4 тис. (на 1,5%
менше); свиней –
326,5 тис.
(на
2,3% менше), овець та кіз – 33,8 тис. (на 2,4% більше), птиці всіх видів – 4224,1
тис. голів (на 0,1% більше).
Загальний обсяг продажу аграрної продукції сільськогосподарськими
підприємствами (крім малих) за всіма напрямами реалізації за січень–серпень
2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. зріс на 17,9%, у т.ч. рослинництва – на 41,1%, тваринництва – знизився на 1%.
На 1 вересня п.р. в сільськогоcподарських підприємствах (крім малих) і
підприємствах, що здійснюють зберігання, перероблення зернових та
зернобобових культур, було в наявності 288,3 тис.т зерна, що на 2,3% менше,
ніж на 1 вересня 2016р. Середня закупівельна ціна зернових культур, яку
пропонували переробні підприємства, у січні–серпні п.р. становила 3720,9
грн за т (у січні–серпні 2016р. – 3229,4 грн).
Промисловість
У серпні 2017р. порівняно з липнем 2017р. та серпнем 2016р. індекс
промислової продукції склав відповідно 101,6% та 121,9%, за підсумками
січня–серпня 2017р. – 108,9%.
Приріст продукції у січні–серпні п.р. спостерігався за усіма видами
промислового виробництва: у добувній промисловості і розробленні кар’єрів –
на 13,6%, переробній промисловості – на 7%, постачанні електроенергії, газу,
пари та кондиційованого повітря – на 6,7%.
Збільшення обсягу випуску продукції відбулося у виробництві хімічних
речовин і хімічної продукції (у 3,3 раза), металургійному виробництві,
виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (в 1,6
раза), в машинобудуванні (на 18,9%), добуванні інших корисних копалин та
розробленні кар’єрів (на 17,8%), добуванні сирої нафти та природного газу (на
13,4%), виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої
мінеральної продукції (на 5,7%).

Разом з тим, спостерігалося зниження обсягів випуску продукції у
виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній
діяльності (на 0,8%), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри,
виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 9,1%), виробництві харчових
продуктів, напоїв та тютюнових виробів (на 25%).
Підприємствами області у січні–серпні 2017р. реалізовано промислової
продукції (товарів, послуг) на 27,1 млрд.грн, у т.ч. за межі країни – на 4
млрд.грн.
Будівництво
У січні–cерпні 2017р. підприємствами області виконано будівельних
робіт на суму 942 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–серпні
2017р. порівняно з січнем–серпнем 2016р. становив 119,9%.
Зведення будівель збільшилося на 10,8%, у т.ч. нежитлових – на 17,5%,
житлових – на 1,8%. Інженерних споруд зведено на 34,3% більше, ніж у січні–
серпні 2016р.
Транспорт

У січні–серпні 2017р. підприємствами залізничного та автомобільного
транспорту (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осібпідприємців) перевезено 9,1 млн.т вантажів, що на 22,6% більше, ніж за
аналогічний період попереднього року. Автомобільним транспортом
перевезено 5,6 млн.т вантажів, що на 37,9% більше, ніж у відповідному періоді
2016р., вантажооборот становив 799,6 млн.ткм або 90,2% обсягу січня–серпня
2016р.
Послугами автомобільного (включаючи автоперевезення транспортом
фізичних осіб-підприємців), залізничного та тролейбусного транспорту
скористалось 51,6 млн. пасажирів, що складає 98,5% обсягів січня–серпня
2016р. Підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано
пасажирооборот в обсязі 809,6 млн.пас.км або на 17,7% більше обсягу січня–
серпня 2016р.
Зовнішня торгівля товарами
Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної
діяльності області у січні–липні 2017р. становили 304,7 млн.дол. США, імпорту
– 298,9 млн.дол. США. Проти січня–липня 2016р. обсяги експорту
збільшилися на 7,3%, імпорту – на 33,2%. Позитивне сальдо зовнішньої
торгівлі товарами склало 5,8 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом
імпорту – 1,02.
Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив
206,9 млн.дол. США або 67,9% від загальнообласного обсягу.

Споживчі ціни
За даними Державної служби статистики, індекс споживчих цін у
серпні 2017р. в Україні порівняно з попереднім місяцем становив 99,9%, з
початку року – 108,1% (без урахування тимчасово окупованої території
Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення
антитерористичної операції), в області – 99,7% та 108,4% відповідно.
Довідки за телефоном: (0342)79-20-43
Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-MAKRO.htm
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У сфері поштового зв’язку
та кур’єрської діяльності
області зайнято

З них 88,8% жінки

2,5 тис. осіб
Середньомісячна заробітна плата штатного
працівника галузі у липні 2017 року
склала 3009 грн, що на 31% більше,
ніж у липні попереднього року

67,2% склали
доходи від послуг,
наданих
населенню
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До Всесвітнього дня пошти
Головне управління статистики інформує. Доставлення поштової
продукції, яка надходить мешканцям та підприємствам, установам,
організаціям області, забезпечують 2,5 тисячі штатних працівників
підприємств поштового зв’язку та кур’єрської діяльності, переважна
більшість з яких (88,8%) – жінки. Середньомісячна заробітна плата одного
штатного працівника поштового зв’язку у липні 2017 року становила
3009 грн, що майже на третину більше, ніж у липні попереднього року.
У 2016 році доходи від реалізації послуг поштового зв’язку та
кур’єрської діяльності склали 85,9 млн. грн і зросли у порівнянні з
попереднім роком на 4,8%. Упродовж січня–червня поточного року
населенню та підприємствам області надано поштових та кур’єрських
послуг на суму 21 млн.грн. Із загального обсягу доходів від послуг
поштового та кур’єрського зв’язку 67,2% склали доходи від послуг,
наданих населенню, 32,8% – підприємствам та організаціям.
Продовжують користуватися попитом у споживачів універсальні
поштові послуги: пересилання листів, карток, бандеролей, посилок,
оформлення і доставка періодичних видань, відправлення поштових
переказів тощо. Упродовж шести місяців поточного року за допомогою
засобів поштового зв’язку області відправлено 1,5 млн. листів, карток,
бандеролей, 202,9 тис. посилок, доставлено 6,6 млн. газет та журналів,
здійснено 1,3 млн. поштових переказів та пенсійних виплат. У
міжнародному сполученні відправлено понад 231 тис. листів, карток,
бандеролей та 4,6 тис. посилок.
Довідково: Всесвітній день пошти відзначають щорічно 9 жовтня.
Це одне зі свят, які були засновані з ініціативи ООН, рішення про його
заснування прийняте на конгресі Всесвітнього поштового союзу
у 1969 році.
Щиро вітаємо працівників сфери поштового
зв’язку з
професійним святом! Зичимо доброго настрою, міцного здоров’я,
нових професійних досягнень!

Прес- випуски:
До Всесвітнього дня пошти
Головне управління статистики інформує. Доставлення поштової
продукції, яка надходить мешканцям та підприємствам, установам,
організаціям області, забезпечують 2,5 тисячі штатних працівників
підприємств поштового зв’язку та кур’єрської діяльності, переважна
більшість з яких (88,8%) – жінки. Середньомісячна заробітна плата одного
штатного працівника поштового зв’язку у липні 2017 року становила 3009
грн, що майже на третину більше, ніж у липні попереднього року.
У 2016 році доходи від реалізації послуг поштового зв’язку та
кур’єрської діяльності склали 85,9 млн. грн і зросли у порівнянні з
попереднім роком на 4,8%. Упродовж січня–червня поточного року
населенню та підприємствам області надано поштових та кур’єрських послуг
на суму 21 млн.грн. Із загального обсягу доходів від послуг поштового та
кур’єрського зв’язку 67,2% склали доходи від послуг, наданих населенню,
32,8% – підприємствам та організаціям.
Продовжують користуватися попитом у споживачів універсальні
поштові послуги: пересилання листів, карток, бандеролей, посилок,
оформлення і доставка періодичних видань, відправлення поштових
переказів тощо. Упродовж шести місяців поточного року за допомогою
засобів поштового зв’язку області відправлено 1,5 млн. листів, карток,
бандеролей, 202,9 тис. посилок, доставлено 6,6 млн. газет та журналів,
здійснено 1,3 млн. поштових переказів та пенсійних виплат. У міжнародному
сполученні відправлено понад 231 тис. листів, карток, бандеролей та 4,6 тис.
посилок.
Довідково: Всесвітній день пошти відзначають щорічно 9 жовтня. Це
одне зі свят, які були засновані з ініціативи ООН, рішення про його
заснування прийняте на конгресі Всесвітнього поштового союзу у 1969
році.
Щиро вітаємо працівників сфери поштового зв’язку з професійним
святом! Зичимо доброго настрою, міцного здоров’я, нових професійних
досягнень!
Довідки за телефоном: (0342) 53-35-17; e-mail: ifgus@ifstat.gov.ua.
Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-TRANSP.htm
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М.ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ЗА СІЧЕНЬ–СЕРПЕНЬ 2017 РОКУ
(за даними Головного управління статистики в ІваноФранківській області)
Короткий огляд
Населення
Станом

на 1 серпня 2017р. у м.Івано-Франківську та селах,
підпорядкованих міськраді, за оцінкою, проживало 255,1 тис. осіб, у тому
числі в обласному центрі – 233,5 тис., у сільській місцевості – 21,6 тис. осіб.
Упродовж січня–липня 2017р. чисельність населення збільшилася на 555
осіб.
Кількість живонароджених у січні–липні 2017р. становила 1335 осіб,
померлих – 1319 осіб.

Зайнятість та безробіття
За даними міського центру зайнятості, кількість зареєстрованих
безробітних на кінець серпня 2017р. становила 1470 осіб, з них допомогу по
безробіттю отримували 88,4%. Із загальної кількості безробітних 62,9%
становили жінки.
Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по
безробіттю у серпні 2017р., становила 1320 осіб. Середній розмір допомоги
по безробіттю становив 2434 грн, що складає 76% законодавчо визначеного
розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).
Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених
роботодавцями до державної служби зайнятості, у серпні 2017р. порівняно з
липнем збільшилась на 28,6% і на кінець місяця становила 831 одиницю.
Навантаження зареєстрованих безробітних у цілому по обласному
центру упродовж серпня 2017р. не змінилося і на кінець місяця становило 2
особи на одне вільне робоче місце.

Заробітна плата
Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати на
підприємствах, в установах, організаціях (включаючи підприємства-банкрути
та економічно неактивні підприємства) упродовж серпня 2017р. збільшилась

на 702,4 тис.грн і на 1 вересня 2017р. склала 10,3 млн.грн, або 60,9% від
загальної суми боргу по області.
На підприємства-банкрути припадає 82,5% загальної суми боргу, на
економічно активні підприємства – 16,3%, на економічно неактивні
підприємства – 1,2%.
Найбільше
заборгували
своїм
працівникам
підприємства
промисловості (93,2% від загальної суми боргу) та будівництва (5,2%).

Соціальний захист
Упродовж січня–серпня 2017р. призначено субсидії для відшкодування
витрат на оплату житлово-комунальних послуг 51,3 тис. домогосподарств, з
них 46,4 тис. – домогосподарства обласного центру. Загальна сума
призначених субсидій становила 25 млн.грн, з неї домогосподарствам
м.Івано-Франківська – 22,1 млн.грн. У розрахунку на одне домогосподарство
середній розмір призначеної субсидії у серпні 2017р. становив 272,1 грн (у
липні 2017р. – 285,1 грн).

Внутрішня торгівля
Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним
видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–червні 2017р.
склав 2703,4 млн.грн, що у порівнянних цінах на 1,2% більше обсягу
відповідного періоду попереднього року.
Промисловість
За січень–серпень 2017р. промисловими підприємствами міста
реалізовано продукції (товарів, послуг) на 6812,1 млн.грн, у т.ч. за межі
країни – на 1097,6 млн.грн. Частка міста у загальнообласному обсязі
реалізації склала 25,1%.
У структурі реалізованої продукції за основними промисловими
групами 65% займала енергія, 17,5% – споживчі товари короткострокового та
тривалого використання, 9,2% – інвестиційні товари, 8,3% – товари
проміжного споживання.

Будівництво
У січні–серпні 2017р. підприємствами обласного центру виконано
будівельних робіт на суму 655,1 млн.грн, або 69,5% загальнообласного
обсягу. Індекс будівельної продукції у січні–серпні 2017р. порівняно з

відповідним періодом 2016р. становив 120,9%.

Транспорт
Автомобiльним транспортом підприємств та фізичних осібпідприємців у січні–серпні 2017р. замовникам доставлено 1,2 млн.т вантажiв
та виконано вантажооборот в обсязі 354,2 млн.ткм, що становило відповідно
79,8% та 75,9% від обсягів січня –серпня 2016р.
Автомобільним та тролейбусним транспортом міста у січні–серпні
2017р. надано послуг 26,3 млн. пасажирів, що складає 90,2% обсягу
пасажирських перевезень відповідного періоду попереднього року.

Зовнішня торгівля товарами
Обсяги експорту товарів у січні–липні 2017р. склали 162 млн.дол.
США, імпорту – 121,8 млн.дол. США. Порівняно до січня–липня 2016р.
обсяги експорту зменшилися на 7,2%, імпорту – збільшилися на 12,1%.
Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 40,2 млн.дол.
США, коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,33.

Довідки за телефоном: (0342) 79-20-19; e-mail:ifgus@ifstat.gov.ua
Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-2008.htm
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СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
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(за даними Головного управління статистики
в Івано-Франківській області)

Короткий огляд

Населення
Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 серпня 2017р.
становила 1378,4 тис. осіб, з них 605,1 тис. проживали у міських поселеннях,
773,3 тис. – у сільській місцевості. Упродовж січня–липня 2017р. кількість
жителів зменшилась на 1513 осіб.
Кількість живонароджених у січні–липні 2017р. становила 7810 осіб,
померлих – 10284 особи.
Зайнятість та безробіття
Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ,
організацій
(із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у серпні
2017р. становила 190,1 тис. осіб, що на 0,9 тис. осіб менше порівняно з липнем
2017р.
За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих
безробітних на кінець серпня 2017р. становила 10,2 тис. осіб, з них допомогу по
безробіттю отримували 86,3%. Жінки становили 54,5% загальної кількості
безробітних.
Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець серпня
2017р. становив 1,2% населення працездатного віку, у тому числі у міських
поселеннях – 1,1%, у сільській місцевості – 1,3%.
Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по
безробіттю у серпні 2017р., склала 9,5 тис. осіб. Середній розмір допомоги по
безробіттю становив
1819 грн, або 56,8% законодавчо визначеного розміру
мінімальної заробітної плати
(3200 грн).

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених
роботодавцями до державної служби зайнятості, у серпні 2017р. порівняно з
липнем збільшилась у 1,5 раза
і на кінець місяця становила 1960 одиниць.
Навантаження зареєстрованих безробітних в цілому по області упродовж
серпня 2017р. зменшилось на 3 особи і на кінець місяця становило 5 осіб на
одне вільне робоче місце.
Доходи населення
У січні–серпні 2017р. розмір середньомісячної номінальної заробітної
плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю
найманих працівників 10 і більше осіб) становив 5900 грн, що на 46,1% більше,
ніж у відповідному періоді 2016р.; у серпні 2017р. – 6282 грн, що менше на
0,2%, ніж у липні 2017р., та більше на 46,6%, ніж у серпні 2016р. Індекс
реальної заробітної плати у серпні 2017р. порівняно з липнем 2017р. становив
100,1%, відносно серпня 2016р. – 127,2%.
Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по
економіці області (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні
підприємства) на 1 вересня 2017р. склала 16,9 млн.грн, або 1,4% фонду оплати
праці, нарахованого за серпень 2017р. Упродовж серпня 2017р. сума
заборгованості збільшилась на 34,9%, або на 4,4 млн.грн.
На підприємства-банкрути припадає 62,2% загальної суми боргу, на
економічно активні підприємства – 37,1%, на економічно неактивні
підприємства – 0,7%.
Основна частина суми боргу із виплати заробітної плати припадає на
промисловість (68,7% від загальної суми боргу) та сферу охорони здоров’я та
надання соціальної допомоги (27,1%).

Соціальний захист
У січні–серпні 2017р. призначено субсидії для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг 272,4 тис. домогосподарств на суму 164
млн.грн, з них у міських поселеннях – 126,1 тис. на суму 67 млн.грн, у сільській
місцевості – 146,3 тис. на суму 97 млн.грн відповідно.
Крім того, 18,6 тис. домогосподарств призначено субсидії готівкою на
відшкодування витрат для придбання скрапленого газу та пічного побутового
палива на суму 48,8 млн.грн, з них для домогосподарств сільської місцевості –
18,3 тис. та 47,9 млн.грн відповідно.
Cередній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг у розрахунку на одне домогосподарство у

серпні 2017р. склав 136 грн (у липні 2017р. – 113,3 грн); на відшкодування
витрат для придбання скрапленого газу та пічного побутового палива – 2523,1
грн (у липні 2017р. – 2705,4 грн).
Роздрібна торгівля
Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного
товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців),
основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–
серпні 2017р. становив 12 млрд.грн, що у порівнянних цінах на 5,2% більше
від обсягу січня–серпня 2016р.
Оборот роздрібної торгівлі у серпні п.р. порівняно з серпнем 2016р.
збільшився на 6,6%.
Сільське господарство
Індекс
сільськогосподарської продукції у січні–серпні 2017р.
порівняно з відповідним періодом 2016р. становив 102,4%, у т.ч. у
сільськогосподарських підприємствах
–
106,5%,
у
господарствах
населення – 100,7%.
Станом на 1 вересня 2017р. всіма категоріями господарств області
культур зернових і зернобобових (включаючи кукурудзу) зібрано 469,3 тис.т
(у початково оприбуткованій вазі), що на 1,7% менше, ніж на відповідну дату
торік. У середньому
з 1 га обмолоченої площі одержано по 48,7 ц
зерна або на 2,8 ц більше, ніж на 1 вересня 2016р.
За січень–серпень 2017р. реалізовано на забій 69,5 тис.т худоби та
птиці, що на 3,5% менше порівняно з січнем–серпнем 2016р., вироблено 310
тис.т молока (на 0,6% менше) та 260,1 млн.шт яєць (на 16,8% менше).
За розрахунками, на 1 вересня 2017р. поголів’я великої рогатої худоби
склало 172,7 тис. голів (на 2,4% менше, ніж на 1 вересня 2016р.), у т.ч.
корів – 98,4 тис. (на 1,5% менше); свиней – 326,5 тис. (на 2,3% менше), овець
та кіз – 33,8 тис. (на 2,4% більше), птиці всіх видів – 4224,1 тис. голів (на
0,1% більше).
Загальний обсяг продажу аграрної продукції сільськогосподарськими
підприємствами (крім малих) за всіма напрямами реалізації за січень–серпень
2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. зріс на 17,9%, у т.ч.
рослинництва – на 41,1%, тваринництва – знизився на 1%.
На 1 вересня п.р. в сільськогоcподарських підприємствах (крім малих) і
підприємствах, що здійснюють зберігання, перероблення зернових та
зернобобових культур, було в наявності 288,3 тис.т зерна, що на 2,3% менше,
ніж на 1 вересня 2016р. Середня закупівельна ціна зернових культур, яку

пропонували переробні підприємства, у січні–серпні
3720,9 грн за т (у січні–серпні 2016р. – 3229,4 грн).

п.р.

становила

Промисловість
У серпні 2017р. порівняно з липнем 2017р. та серпнем 2016р. індекс
промислової продукції склав відповідно 101,6% та 121,9%, за підсумками
січня–серпня 2017р. – 108,9%.
Приріст продукції у січні–серпні п.р. спостерігався за усіма видами
промислового виробництва: у добувній промисловості і розробленні кар’єрів
– на 13,6%, переробній промисловості – на 7%, постачанні електроенергії,
газу, пари та кондиційованого повітря – на 6,7%.
Збільшення обсягу випуску продукції відбулося у виробництві
хімічних речовин і хімічної продукції (у 3,3 раза), металургійному
виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і
устатковання (в 1,6 раза), в машинобудуванні (на 18,9%), добуванні інших
корисних копалин та розробленні кар’єрів (на 17,8%), добуванні сирої нафти
та природного газу (на 13,4%), виробництві гумових і пластмасових виробів,
іншої неметалевої мінеральної продукції (на 5,7%).
Разом з тим, спостерігалося зниження обсягів випуску продукції у
виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній
діяльності (на 0,8%), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри,
виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 9,1%), виробництві харчових
продуктів, напоїв та тютюнових виробів (на 25%).
Підприємствами області у січні–серпні 2017р. реалізовано промислової
продукції (товарів, послуг) на 27,1 млрд.грн, у т.ч. за межі країни – на 4
млрд.грн.
Будівництво
У січні–cерпні 2017р. підприємствами області виконано будівельних
робіт на суму 942 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–серпні
2017р. порівняно з січнем–серпнем 2016р. становив 119,9%.
Зведення будівель збільшилося на 10,8%, у т.ч. нежитлових – на
17,5%, житлових – на 1,8%. Інженерних споруд зведено на 34,3% більше,
ніж у січні–серпні 2016р.
Транспорт
У січні–серпні 2017р. підприємствами залізничного та автомобільного
транспорту (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осібпідприємців) перевезено
9,1 млн.т вантажів, що на 22,6% більше, ніж за
аналогічний період попереднього року. Автомобільним транспортом

перевезено 5,6 млн.т вантажів, що на 37,9% більше, ніж у відповідному
періоді 2016р., вантажооборот становив 799,6 млн.ткм або 90,2% обсягу
січня–серпня 2016р.
Послугами автомобільного (включаючи автоперевезення транспортом
фізичних осіб-підприємців), залізничного та тролейбусного транспорту
скористалось 51,6 млн. пасажирів, що складає 98,5% обсягів січня–серпня
2016р. Підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту
виконано пасажирооборот в обсязі 809,6 млн.пас.км або на 17,7% більше
обсягу січня–серпня 2016р.
Зовнішня торгівля товарами
Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності
області у січні–липні 2017р. становили 304,7 млн.дол. США, імпорту – 298,9
млн.дол. США. Проти січня–липня 2016р. обсяги експорту збільшилися на
7,3%, імпорту – на 33,2%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами
склало 5,8 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,02.
Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 206,9
млн.дол. США або 67,9% від загальнообласного обсягу.
Споживчі ціни
За даними Державної служби статистики, індекс споживчих цін у
серпні 2017р. в Україні порівняно з попереднім місяцем становив 99,9%, з
початку року – 108,1% (без урахування тимчасово окупованої території
Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення
антитерористичної операції), в області – 99,7% та 108,4% відповідно.
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